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Ford lanserer «Smart Lab» med mulighet
for prøvekjøring på kjøpesenter

Som et av de første landene i verden etablerer Ford i Norge et nytt og unikt
opplevelsessenter på kjøpesenter med muligheten for prøvekjøringer.

- Med «Smart Lab» tar vi bilopplevelsen ut til steder der folk ferdes, som for
eksempel utvalgte kjøpesentre eller andre høyt trafikkerte knutepunkter. Er
du interessert har vi også 5 biler du kan prøvekjøre på utsiden, sier
administrerende direktør i Ford Motor Norge, Per Gunnar Berg.



Sammen med Ford-forhandleren i Stor-Oslo RøhneSelmer åpnet Ford «Smart
Lab» på Strømmen Storsenter utenfor Oslo 2. desember.

Konseptet er allerede tatt i bruk i noen få storbyer rundt i verden blant annet
i Italia, Tyskland, Belgia og Canada, og har fått meget god mottakelse blant
kundene – vi ønsker derfor å teste «Smart Lab» også i Norge.

Mye mer enn dagens kjøpesenterutstillinger

- Det er ikke snakk om å sette opp et par biler i et kjøpesenter og stå der med
noen selgere. Dette er et opplevelsessenter, hvor du også får
demonstrasjoner, mulighet til å bestille bilen på stedet og ikke minst ta deg
en prøvetur, sier en entusiastisk administrerende direktør i RøhneSelmer AS,
Kjetil Hagestande.

- Det er mange spennende, elektrifiserte modeller som lanseres i 2020 -
inkludert vår allerede store suksess, helelektriske SUV, Mustang Mach-E. Det
er nå viktigere enn noensinne å informere kundene. De må få hjelp til å finne
den drivlinjen og den bilmodellen som passer best til deres behov. Slik skal vi



få enda mer fornøyde kunder over tid, sier Ford Motor Norges
administrerende direktør.

Ny kundereise – møt kundene der de ferdes

- Mange potensielle kunder liker å se og undersøke bilen på nettet, men de
fleste vil fremdeles prøvesitte, se, kjenne og prøvekjøre – samtidig opplever
mange at «tidsklemma» gjør det krevende å besøke forhandleren. «Smart
Lab» blir mer et opplevelsessenter enn bilbutikk og må oppleves – men det
er i tillegg til, ikke i stedet for bilbutikken, sier administrerende direktør, Per
Gunnar Berg.

Om Ford Motor Company

Ford Motor Company er et global selskap med hovedkontor i Dearborn, Michigan,
USA. Selskapet utvikler og produserer en rekke kjøretøy som inkluderer
personbiler, SUVer, nyttekjøretøy, lastebiler, elektrifiserte kjøretøy og Lincoln
luksusbiler.Konsernet leverer også finansielle tjenester gjennom Ford Motor Credit
Company. Ford Motor Company har som mål å ha en ledende rolle innen
elektrifisering, selvkjørende biler og mobilitetsløsninger. Ford har 194 000
ansatte over hele verden. For mer informasjon om Ford, produktene og Ford Motor



Credit Company, vennligst se www.corporate.ford.com

Ford Europa er ansvarlig for å produsere, selge og vedlikeholde Ford kjøretøy i 50
markeder og har ca.50.000 ansatte ved sine heleide anlegg. De har rundt 64.000
ansatte når fellesforetak og ikke-konsoliderte virksomheter er inkludert. I tillegg
til Ford Motor Credit Company inkluderer Ford Europas virksomhet Ford
Servicemarked og 20 produksjonsenheter (hvorav 13 er heleide og 7 er
ukonsoliderte joint venture fasiliteter.). Den første Ford-bilen ble sendt til Europa i
1903 – samme år som Ford Motor Company ble etablert. Produksjon i Europa
startet i 1911.

Ford Motor Norge er en bilprodusent og mobilitetsselskap som importerer biler og
deler for salg gjennom et forhandlernettverk på 82 salgs- og servicepunkter. Den
første Ford-bilen kom til Norge allerede i 1906, trolig gjennom firmaet E.C.
Gjestvang i Oslo. Lenge var det kun private forhandlere som importerte Ford til
Norge via Danmark. Først i 1960 ble Ford Motor Norge etablert etter sterkt
engasjement fra blant annet Trygve Lie, FNs første generalsekretær og norsk
ambassadør i Washington.
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